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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2561/SGDĐT-VP
V/v tuyên truyền, cảnh báo cháy, nổ thiết bị
điện tử dạy, học trực tuyến đến giáo viên,
học sinh và phụ huynh học sinh.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh BRVT phải thực hiện việc dạy,
học bằng hình thức trực tuyến (trừ huyện Côn Đảo). Trong thời gian qua đã có nhiều
nổ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, quý thầy, cô giáo và học sinh trên
toàn tỉnh để vượt qua khó khăn để dạy học trực tuyến an toàn vì học sinh thân yêu.
Bên cạnh những khó khăn có thể khắc phục được thì trong thời gian vừa qua
các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa là các thiết bị điện tử dạy học trực tuyến
có thể xảy ra cháy, nổ, điện giật… gây ra những tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng đến
thân thể giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tuyên tuyền, cảnh báo cháy, nổ thiết bị điện
tử dạy, học trực tuyến đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, một số nội dung
sau trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử dạy, học trực tuyến:
- Tuyệt đối không sạc (nạp pin) thiết bị điện tử trực tiếp từ nguồn điện khi đang
sử dụng, tốt nhất phải nạp đầy pin trước khi sử dụng thiết bị điện tử;
- Không sử dụng bộ sạc kém chất lượng hoặc không đúng với thiết bị đang
dùng;
- Không sử dụng pin kém chất lượng hoặc quá cũ mà cần thiết phải thay pin
đảm bảo chất lượng để sử dụng thiết bị được an toàn;
- Nếu trong khi sử dụng mà thấy thiết bị quá nóng thì tắt thiết bị ngay;
- Tránh làm rơi hay va đập mạnh lên thiết bị;
- Để thiết bị nơi thoáng mát khi sử dụng; tuyệt đối không để thiết bị trên vật
liệu dễ bắt cháy như trên nệm, vải sợi, …. khi sử dụng;
- Sắp xếp chỗ ngồi học của học sinh thoáng mát, khô ráo và tránh xa các ổ
điện;
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- Nếu có thể, thì cha, mẹ, người lớn kiểm tra và theo dõi trong quá trình học
trực tuyến của con em;
- Nhà trường luôn yêu cầu giáo viên trước khi vào bài giảng cần nhắc nhở học
sinh sử dụng các thiết bị học trực tuyến an toàn, nhất là tuyệt đối không cắm sạc điện
điện trực tiếp vào nguồn điện trong quá trình học.
Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các trường trực thuộc các
nội dung trên để các trường phổ biến đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
Các đơn vị trực thuộc Sở phổ biến đến giáo viên, học sinh và phụ huynh học
sinh.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, và Phòng GDĐT huyện, thị xã,
thành phố khẩn trương thực hiện nhằm hạn chế những tai nạn thương tâm có thể xãy
ra.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phòng CM, NV Sở (ph/h);
- Cổng TTĐT Sở (tt);
- Lưu: VT, VP, khanhnk.
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